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§ 1 22-021-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärende 2, 3, 11, 18 och 25 utgår från dagens sammanträde,  
 
att  i övrigt fastställa dagordningen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1. Ekonomisk rapport per december 2021 
2. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2022 
3. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 
4. Attestreglemente 
5. Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och utbildningsnämnden 
6. Komplettering Likvärdig skola  
7. Handlingsplan och rutiner för specialkost i förskolan 
8. a) Internkontrollplan 2022 

b) Statusrapport internkontrollplan 2021 
9. Plan systematiskt kvalitetsarbete 
10. Hjalmar Lundbohmstipendiet 2021 
11. Införandet av inköpsorganisation i koncernen Kiruna kommun  
12. Motion – Feministiskt självförsvar på schemat 
13. Motion – Frukost för alla högstadieelever 
14. Remiss SOU 2021:78 Börja med barnen! Följ upp hälsa och dela informationen för en god och 

nära vård 
15. Remiss SOU 2021:77 från Kris till Kraft återstart för kulturen  
16. Projektbidrag kultur – På återseende Konstfrämjandet Norrbotten 
17. Vårdgivaransvaret och verksamhetschefs ansvar inom hälsa- och sjukvård i skolan 
18. Uppföljning av 2019-2020 års arbete i enligt med kommunal strategi för arbete med 

samhällsstörningar 2019-2020 
19. Skola tillsammans 
20. Förvaltningschefen informerar 
21. Ordföranden informerar 
22. Delgivning av inkomna handlingar 
23. Anmälan av delegationsbeslut 
24. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
25. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
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§ 1 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i Kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärende 2, 3, 11, 18 och 25 utgår från dagens sammanträde,  
 
att  i övrigt fastställa dagordningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Annica Henelunds yrkanden.  
_______ 
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§ 2 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per november 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får återkomma till kultur- och utbildningsnämnden  
 2022-03-24 med en utförligare ekonomisk rapport.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Inget underlag föreligger inför sammanträdet. Controller Rolf Särkimukka meddelar att han och 
ekonomen arbetar med bokslut 2021 och den ligger nu hos redovisningsavdelningen, prognos att det 
ska vara klart i slutet av nästa vecka. Per 2022-01-20 redovisar kultur- och utbildningsnämnden ett 
överskott om cirka 5 mnkr, men controllern inväntar exakta siffror när redovisningen är klar. 
Överskottet beror bland annat på tillkommande externa projektmedel, kulturen och extra ordinära 
insatser som gör ett överskott.   
 
Budget för 2022 är utlagd i ekonomisystemet och rektorer och chefer kommer nu åt sina poster. 
Controllern och ekonomen jobbar även parallellt med budgetunderlag för budget 2023–2025.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
2022-01-20 beslutade kulturutskottet och arbetsutskottet att lägga informationen med godkännande till 
handlingarna.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna,  
 
att kultur- och utbildningsförvaltningen får återkomma till kultur- och utbildningsnämnden  
 2022-03-24 med en utförligare ekonomisk rapport.  
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
 
_______  
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§ 3 21-178-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens driftbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag varför ärendet utgår från dagens sammanträde.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______  
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§ 4 22-035-606 
 
 
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget underlag varför ärendet utgår från dagens sammanträde.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i arbetsutskottet 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______  
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§ 5 21-797-606 
 
 
Attestreglemente 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till attestreglemente 2022.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente daterad 2022-01-18.  
 
Attestreglementet är en kontroll av ekonomiska transaktioner och en del av kommunens internkontroll. 
Attestreglementet ska tas i nämnden varje år.  Kultur- och utbildningsnämnden/Kultur- och 
utbildningsförvaltningen har genomfört omfattande organisationsförändringar i förskolan, grundskolan 
och skolassistent-organisationen år 2021. Därtill tillkommer pensionsavgångar, tjänstledigheter, 
personalomsättning och övriga rockader i organisationen. Detta har medfört att om-fattande 
förändringar har gjorts i användarkonton (Active Directory), personalsystemet (Personec), 
ekonomisystemet (Unit4-Agresso), elevhanteringssystem (Procapita och V-klass), internbudgeten och 
andra stödsystem och styrdokument. Detta har gjorts i sådan hastighet att delgivningar av attesträtter 
inte har hunnits delges nämnden i den omfattning som borde ske. Således är det nu lämpligt att ånyo 
anta attestreglementet i sin helhet. Detta för att ansvarsfördelningen för ekonomi-och personalfrågor 
inom Kultur- och utbildningsförvaltningen skall bli tydlig och åskådlig. Förändringar mot föregående 
attestreglemente är markerade i grått i dokumentet. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente  

daterad 2022-01-18. 
 
 
Hanteringen av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-20, § 5 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03  
med ett reviderat underlag.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till attestreglemente 2022. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______  
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§ 6 22-036-600 
 
 
Verksamhetsberättelse 2021 kultur- och utbildningsnämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att   anta verksamhetsberättelsen för 2021 som kultur- och utbildningsnämndens egen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ” Verksamhetsberättelse 2021 KUN” för vilken tillförordnad förvaltningschef föredrar.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, kommunala 
kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter samt elevhälsa.  
 
Verksamhetsberättelsens sammanfattar årets händelser, mål och måluppfyllelse och framtid för kultur- 
och utbildningsnämnden.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 7 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden med en 
reviderad verksamhetsberättelse utifrån arbetsutskottets diskussioner.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att  anta verksamhetsberättelsen för 2021 som kultur- och utbildningsnämndens egen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______  
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§ 7 21-959-606 
 
 
Komplettering Likvärdig skola 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag att utöka budgeten för insatsen Trygghet 

utanför klassrummet till 4 215 820 kr, inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola 2022,  
 
att  tillsvidaretjänster ska kunna erbjudas vid rekrytering till långsiktiga uppdrag inom insatsen 

Trygghet utanför klassrummet, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda chefer/rektorer 

utreda orsakerna till att tjänster inom insatsen Utökad elevhälsa inte tillsätts fullt ut samt ta fram 
förslag på åtgärder. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Stadsbidrag Likvärdig skola 2022 – Förslag till kompletterade beslut” daterad 
2022-01-17.  
 
Anslaget för statsbidraget Likvärdig skola 2022 har ökat. Skolverkets nya beräkningar för tilldelning till 
Kiruna kommun har därmed ökat med 550 123 kr jämfört med summan på 10 588 697 kr som nämnden 
fattade beslut utifrån 2021-10 21. Förvaltningen föreslår att denna utökning av statsbidraget används till 
att öka budgeten för insatsen Trygghet utanför klassrummet för 2022 så att den uppgår till 4 215 820 kr. 
 
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningsförslag att utöka budgeten för insatsen 

Trygghet utanför klassrummet till 4 215 820 kr, inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola 
2022, 

 
att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tillsvidaretjänster ska kunna erbjudas vid 

rekrytering till långsiktiga uppdrag inom insatsen Trygghet utanför klassrummet,  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 

chefer/rektorer utreda orsakerna till att tjänster inom insatsen Utökad elevhälsa inte tillsätts fullt 
ut samt ta fram förslag på åtgärder. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-10-21 § 125 att anta förvaltningens föreliggande förslag 
om insatser för Likvärdig skola 2022.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 6 att ärendet föredras på kultur- 
och utbildningsnämnden 2022-02-03. 
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§ 7 fortsättning 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden Annica Henelund (C). 
 
_______  
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§ 8 21-1056-623 
 
 
Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta ”Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan i Kiruna kommun”. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Handlingsplan och rutiner – För specialkost på förskolan i Kiruna kommun” daterad  
2021-12-14.  
 
Sammanfattningsvis har denna handlingsplan till syfte att säkerställa matsituationen för barn med 
allergi och intolerans och underlätta arbetet för berörd personal. Handlingsplanen tydliggör 
ansvarsfördelning men även rutiner ute på avdelningar och kök i förskolorna. Handlingsplanen berör 
också om olyckan är framme så förutom de akuta åtgärderna ska det också rapporteras skriftligt att det 
inträffat ett tillbud/incident.  
 
Dokumentet är framtaget av Måltidschef för förskolan. En översyn av handlingsplanen har sedan gjorts 
av måltidschefer, rektor i förskolan och förslaget har varit på remiss i kultur- och utbildnings-
förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Revidering av ”Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan i Kiruna kommun” ska årligen ske 
i samband med Måltidsverksamhetens kvalitetsredovisning till Kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden 
 
att  ta beslut om att anta ”Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan i Kiruna kommun”. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 8 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 9 a 22-030-600 
 
 
Internkontrollplan 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2022, som  
 kultur- och utbildningsnämndens plan för fördjupade granskningar 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag internkontrollplan 2022” daterad 2022-01-19.  
 
Reglementet för intern kontroll syftar till att styrelser och nämnder har en tillfredsställande intern 
kontroll och att följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information, efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhet är i mycket stor grad reglerad genom lagstiftning. De övergripande 
styrdokument som är aktuella för nämndens verksamhet är följande: Skollagen och skolförordningarna, 
läroplanerna, övriga författningar och riktlinjer som griper in i alla verksamheter, exempelvis 
minoritetsspråkslagen, LAS, kommunallag, arbetsmiljölagen, Skolverkets författningssamling, 
Skolverkets allmänna råd, barnkonventionen med flera. 
 
Då nämndens interkontroll plan framöver kommer att följa rekommenderade kontrollområden har den 
genomarbetats utifrån dessa förutsättningar. Kontrollen omfattar numera fyra kontrollområden: 
Ekonomi, uppsatta mål, strategiska styrdokument och reglementen samt verksamhet.  
I bilagorna i detta ärende redovisas dessa under benämningarna: Internkontrollplan, Horisontella 
perspektiv samt måluppfyllelse. 
 
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur och utbildningsnämnden besluta 
 
att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022, som nämndens plan för fördjupade 
granskningar 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 9 a att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 
2022. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 9 b  20-1000-600 
 
 
Statusrapport internkontrollplan 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning av status för internkontrollplan  
 2021 som nämndens uppföljning och utvärdering av föregående års internkontrollplan. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ” Uppföljning internkontrollplan 2021” daterad 2022-01-25. 
 
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur och utbildningsnämnden 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av status för internkontrollplan 2021 som nämndens  

uppföljning och utvärdering av föregående års internkontrollplan. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 10 att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag till kultur och utbildningsnämnden 
2022-02-03. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 1o 22-031-600 
 
 
Plan systematiskt kvalitetsarbete  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till plan för systematiskt 

kvalitetsarbete 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Systematiskt kvalitetsarbete för kultur- och utbildningsnämndens pedagogiska 
verksamheter - Plan 2022” daterad 2022-02-01” för vilken kvalitetsutvecklaren Caroline Andersson 
föredrar.  
 
Huvudsyftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet - oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. 
Skollag (2010:800) föreskriver i 4 kapitlet §§ 3–7 att ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på så 
väl huvudmannanivå som på förskole- och skolenhetsnivå. I det systematiska kvalitetsarbetet ska 
huvudmannen och verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 10 att ärendet föredras vid kultur 
och utbildningsnämnden 2022-02-03. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till plan för systematiskt kvalitetsarbete 

2022.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 11 21-1111-676 
 
 
Hjalmar Lunbohmsstipendiet 2021 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Dåvarande barn- och utbildningsnämnden inrättade 1993-10-21 ett stipendium, Hjalmar Lundbohms-
stipendiet, i syfte att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet. Stipendiebeloppet fastställdes till  
10 000 kr av nämnden 2003-02-27.  
 
Nämndens arbetsutskott utsågs till stipendiekommitté. I reglerna för stipendiekommittén, som 
fastställdes 1993-12-16, sägs att vid urval av stipendiater bör särskilt beaktas följande: 
• verksamhet/projekt med pedagogiskt innehåll  
• verksamhet/projekt av betydelse för förvaltningen 
• insatser som normalt inte åtnjuter formell status eller ingår i det planenliga utvecklingsarbetet 
 
 
Hantering av ärendet  
 
2022-01-20, § 11 beslutade kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott att utse Ann-Katrin Mäkelä – 
dagbarnvårdare till 2021 års Hjalmar Lundbohms stipendiat och att utdelning av stipendiet sker när 
omständigheter så tillåter.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
16 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 12 21-1164-600 
 
 
Införande av inköpsorganisation i koncernen Kiruna kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ärendet utgår från dagens sammanträde, återkommer när beslutsunderlag finns att delge.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget beslutsunderlag varför ärendet utgår från dagens sammanträde.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde, återkommer när beslutsunderlag finns att delge.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
17 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 13 21-1180-900 
 
 
Motion – Feministiskt självförsvar på schemat 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som kultur- och utbildningsnämndens 

eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-10-18 från Sanna Inga Poromaa (V) av vilken framgår att ingen tjej ska behöva 
vara rädd varken i skolan eller ute på gatan. Skolan ska vara en trygg plats men tyvärr är det inte så och 
statistik från 2020 på jämställdhetsmyndighetens hemsida visar att 12 % av tjejerna i årskurs 6–9 har 
blivit utsatta för sexuella trakasserier av annan elev under året (Friendsrapport). 
 
Det ska inte vara så, tjejer ska känna sig trygga i skolan och vi i Vänsterpartiet vet att genom att stärka 
tjejers självförtroende, lära dem självförsvar och ge dem en mötesplats gör att de själva kan påverka sin 
vardag. Att införa feministiskt självförsvar i skolan kommer inte att få våldet och trakasserierna att 
upphöra men det ger tjejer en möjlighet att under lektionstid få hjälp med hur de ska bemöta 
problemen och gemensamt lära sig hur de ska agera om hotfulla, obehagliga och/eller våldsamma 
situationer uppstår. 
Feministiskt självförsvar handlar om att göra tjejer medvetna om sina möjligheter och rättigheter att 
försvara sig. Det brukar handla om både fysiskt och mentalt självförsvar, där det tränas på olika 
övningar med hjälp a kroppsspråk och röst. 
 
En feministisk självförsvarskurs kan till exempel lära dig: 
Nödvärnsrätten, att använda kroppsspråket, röst och blick som försvar, svaga punkter på en förövare, 
lagen om sexuella trakasserier och rätten att anmäla, härskartekniker 
Tjejer måste kunna gå till skolan och känna sig trygga, de måste få kunskaper om hur de kan försvara 
sig och samtidigt bygga upp självförtroende och sitt eget värde! 
 
Motionären föreslår 
 
att  Kiruna kommuns införfeministiskt självförsvar för tjejer på schemat förårskurserna 7–9 
 
att  samarbete med Kvinnojouren ingås för att sprida kunskap i både grundskolan och 

kommunens andra verksamheter i stort om våld mot kvinnor 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-18, § 165 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Feministiskt självförsvar på schemat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 227 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsnämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-20, § 13 att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.  
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
18 av 38 

 

 

 
 
 
 
 
§ 13 fortsättning  
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 föreligger ”Yttrande Feministiskt självförsvar på  
schemat” daterad 2022-01-19.   
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen kan inte i egna undersökningar hitta något som pekar på att våld 
eller sexuella trakasserier mot flickor är allmänt förekommande i Kiruna kommun. Den undersökning 
som hänvisas till är en rikstäckande undersökning som inte verkar ha bäring på aktuella förhållanden i 
Kiruna kommun. Mot bakgrund av detta ser vi inte något behov av införandet av feministiskt självförsvar 
i egna verksamheter.  
 
När det gäller samverkan med Kvinnojouren ställer vi oss positiva. En sådan samverkan genom 
information kan över tid stärka både kvinnor och barns rättigheter. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som kultur- och utbildningsnämndens 

eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Jenny Mäki (V), Magnus Gustafsson (C), Rune Lans (C). 
 
Ajournering begärd 14:00. 
 
Sammanträdet återupptas 14:10 
 
Protokollsnotering: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Samelistan ställer sig inte bakom yttrandet, 
utan återkommer i kommande debatt om motionen i Kommunfullmäktige. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
19 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 14 21-1181-623 
 
 
Motion – Frukost för alla högstadieelever  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som nämndens eget, med 

förtydligandet om att om frukosten ska vara avgiftsfri för eleverna kommer uppskattad 
kostnad i yttrandet att öka markant. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger motion 2021-11-15 från Sanna Inga Poromaa (V), Siv Henriksson (V) och Sten Stridsman (V) 
av vilken framgår att i en artikel från tidningen Läraren (5/10–20) går det att läsa att frukost i skolan 
minskar våld, skolk och mobbning och samtidigt får det eleverna att prestera bättre. Resultatet bygger 
på en forskningsstudie och fler liknande forskningar finns. 
 
Många unga äter idag inte frukost av olika anledningar och genom frukost på skolan kan vi främja en 
bra och hälsosam livsstil med goda vanor och rutiner. Frukost som ska serveras bör vara av en enklare 
karaktär och lätt att förbereda och tillaga efter antal elever som väljer att äta frukost. 
 
Förslag: 
En enklare frukost kan serveras mellan 07.00-08.00 och bestå av gröt, fil med flingor, smörgås med 
pålägg och mjölk. 
 
Kostnad: 
10/kr per elev (beroende på vad som serveras, men snittkostnad) 
 
Vi vill förbättra skolmiljön för både elever och lärare, därför tror vi i Vänsterpartiet att frukost för 
ungdomarna är en bit på vägen. 
 
Motionärerna föreslår 
 
att Kiruna kommun erbjuder frukost till alla högstadieelever med start hösten 2022 
 
att utvärdering av frukosten görs under höstterminen 2023 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-15, § 187 att till kommunstyrelsen för beredning överlämna 
följande motioner: Frukost för alla högstadieelever. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-22, § 230 att inhämta yttrande i ärendet från kultur-  
och utbildningsförvaltningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20, § 14 beslutar kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 ha  
färdigställt ett yttrande.    
  
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
20 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 14 fortsättning 
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 ”Yttrande motion Frukost för alla högstadieelever”  
vilken sammanfattas enligt följande  
 
Att införa frukost för högstadiet på skolorna i Kiruna C skulle kosta cirka 380 000 kr /år i utökad  
personal. I byarna är det inte möjligt att utöka personal eller att hinna med frukost med befintlig  
personal.  
 
Råvarukostnaden kommer att öka då 10 kr inklusive moms inte kommer att täcka hela kostnaden. En  
enkel frukost kostar mellan 8 – 12 kr exklusive moms och på det måste vi räkna med att det blir svinn.  
Kostnaden är omöjlig att räkna på då vi inte har en aning om hur många som skulle komma och betala  
för en frukost. Men jämfört med personalkostnaden enligt ovan så är det ändå en marginell kostnad  
 
Det måste också diskuteras hur man hanterar detta på de skolor som har andra stadier än bara  
högstadiet. Ska erbjudandet gälla alla elever (även morgonfritids) och om inte hur ska det arrangeras så  
att bara högstadiet kan erbjudas frukost.  
 
Måltidsverksamheten föreslår att skolornas ”café” säljer frukost. Alla högstadieskolor har förmodligen 
tillgång till ett ”café” som brukar drivas av personal från skolan.  
 
På gymnasieskolan är det skolcaféet som ordnar och säljer frukost. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande som nämndens eget, med förtydligandet 

om att om frukosten ska vara avgiftsfri för eleverna kommer uppskattad kostnad i yttrandet 
att öka markant.  

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Jenny Mäki (V). 
 
Protokollsnotering: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Samelistan ställer sig inte bakom yttrandet, 
utan återkommer i kommande debatt om motionen i Kommunfullmäktige. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
21 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 15 21-1110-625 
 
 
Remiss SOU 2021:78 Börja med barnen! Följ upp hälsa och dela information för en god 
och nära vård 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar som Kiruna kommuns eget. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Kiruna kommuns remissvar på utredning SOU 2021:78” daterad 2022-01-03.  
 
Sammanfattningsvis slutbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga SOU 2021:78  
 
Kiruna kommun bifaller förslagen i slutbetänkandet kring en samlad uppföljning och 
informationsutbyte gällande barns och ungas fysiska och psykiska hälsa som stöd för utvecklingen av 
hälsofrämjande och förebyggande arbete på individuell och nationell nivå.  
Kiruna kommun önskar lyfta några synpunkter:  
 
• IT- och systemfrågor kopplade till digitalisering av vården och informationshantering är 
komplicerade och komplexa. Olika professioner som ska samverka kring barn och unga under olika 
huvudmän, och under samma huvudman, jobbar med olika lagstöd och skilda behov idag. Det blir 
avgörande för fungerande samverkan att det finns tydlighet i styrning och stöd vad gäller syfte, 
dokumentation, krav på system och säkerhet samt vilken information som ska delas och på vilket sätt.  
• Konkreta stödmaterial och kunskapssammanställningar blir avgörande.  
• Information och stöd behöver samlas lättillgängligt och översiktligt till stöd för huvudmän och alla 
professioner som jobbar runt barn och unga med ambition att öka förståelse för olika verksamheters 
uppdrag.  
• Information och stöd behöver finnas översiktligt, språkligt tillgängligt och begripligt för alla barn, 
unga och deras vårdnadshavare gällande vad de kan förvänta sig för stöd av vården i samverkan.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-20, § 15 beslutar att ärendet föredras på 
kultur och utbildningsnämnden 2022-02-03. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar som Kiruna kommuns eget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  
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22 av 38 

 

 

 
 
 
 
§ 16 21-1142-670 
 
 
Remiss SOU 2021:77 från Kris till kraft återstart för kulturen 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar som Kiruna kommuns eget.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
2021-11-24 överlämnades Kulturdepartementets Remiss SOU 2021:77 från Kris till kraft återstart för 
kulturen från kommunkansliet till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande. Remissvaren ska ha 
kommit in till Kulturdepartementet senast den 16 februari 2022.  
 
Utredningens direktiv (dir. 2020:143) kan sammanfattas i fyra teman:  
- Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt, regionalt och nationellt, och analysera 
vilka lärdomar som kan dras av dessa.  
- Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart, återhämtning och utveckling under och 
efter pandemin.  
- Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som 
har potential att bidra positivt till att nå de nationella kulturpolitiska målen. Föreslå vid behov åtgärder för 
att stärka dessa initiativ.  
-  Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen som har 
synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin och föreslå vid behov 
åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet. 
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2022-01-20, § 9 beslutade att kultur- och  
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03 ta fram  
ett remissvar.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger ” Kiruna kommuns remissvar på utredning SOU 2021:77”  
daterad 2022-01-26. Kiruna kommun ställer sig bakom förslaget och önskar uppmärksamma några  
punkter i detsamma.  
 
• Vad gäller delförslaget om kulturcheckar kan vi se det som ett stöd till kulturutövare. Däremot kan  
det utmana landsbygden när det gäller att kunna nyttja dem då det förutsätter någon form av  
kulturarrangemang i försvarlig närhet.  
 
• När det gäller digitaliseringens möjligheter ser vi många möjligheter. Oavsett uttryck ökar det  
tillgängligheten till alla slags kultur där de geografiska förutsättningarna inte medger eller försvårar  
fysiskt deltagande i olika arrangemang.  
 
 
 
 
 
 
 



Justerande sign Utdragsbestyrkande 

KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-03  

Sida 
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§ 16 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta kultur- och utbildningsförvaltningens remissvar som Kiruna kommuns eget.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 17 21-1193-670 
 
 
Projektbidrag kultur – På återseende Konstfrämjandet Norrbotten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja projektet 60 tkr, under förutsättning att arrangemanget genomförs som planerat. 2/3 

av beviljade medel kan betalas ut under februari och återstoden, 1/3 av bidraget, betalas ut i 
maj 2022. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Ansökan om projektbidrag kultur gällande ansökan ”På återseende” daterad 2022-01-14 för 
vilken kultursekreterare Malin Rolund föredrar.  
 
Konstfrämjande Norrbotten ansöker om sammantaget 75 tkr för att genomföra konstprojektet ’På 
återseende’. På Återseende genomförs i samverkan med Stadsliv Kiruna och Resurscentrum för konst i 
Luleå. Konstfrämjandet i Norr är projektets huvudägare. Fler samverkansparter kan komma att 
inkluderas under projektets gång. Projektet kommer äga rum i Nuvarande Kiruna centrums delar som 
kommer att avvecklas med start 2022 och projektet kommer äga rum under vår och höst 2022.  
 
Kultur och utbildningsförvaltningen ser mycket positivt på projektet som kan bli en del utav ett 2022 
som nästintill kan manifesteras som ’ett konstens år’ med flera planerade konstprojekt som kompletterar 
vandra i uttryck och genomförande. Projektet är interaktivt och bjuder in kommunens invånare till 
engagemang och delaktighet i projektet.  ’På Återseende’ tillvaratar och gestaltar ur ett konstnärligt 
perspektiv, invånarnas relation och berättelser om Kiruna som nu genomgår en förvandling och befinner 
sig i en tid av ’övergångar’.  
 
Förvaltningen har även fått muntlig information om att det inom projektet även planeras för 
samtalsserier och workshops för och med regionens och kommunens konstnärer.  
 
Tidigare projekt av samma projektägare har, med stöd av Kiruna kommun, visat på att föreningen har 
genomarbetade, proffessionella och kvalitativa projekt som ofta generar god uppmärksamhet inom 
media. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att bevilja projektet 60 000 kr, under förutsättning att arrangemanget genomförs som planerat. 2/3 

av beviljade medel kan betalas ut under januari och återstoden, 1/3 av bidraget, betalas ut i maj 
2022. 

 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2022-01-20, § 10 att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag med ändring att 2/3 betalas ut i  
februari.  
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§ 17 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt kulturutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 18 21-1128-606 
 
 
Vårdgivaransvaret och verksamhetschefs ansvar inom hälsa- och sjukvård i skolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Verksamhetschef för elevhälsan Viktoria Björklund föredrar muntligt i ärendet och sammanfattar för 
vårdgivaransvaret och verksamhetschefs ansvar inom hälsa- och sjukvård i skolan.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20 § 16 att ärendet föredras vid kultur  
och utbildningsnämnden 2022-02-03. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 19 19-960-160 
 
 
Uppföljning av 2019–2020 års arbete i enlighet med kommunal strategi för arbete med 
samhällsstörningar 2019–2020 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde då inget färdigt underlag föreligger. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid dagen sammanträde föreligger inget underlag till uppföljningen varför ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde då inget färdigt underlag föreligger. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 20       20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna, 
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma 2022-03-24 med en  
  redovisning för vilka delmoment som ligger kvar och kan göras till enskilda ärenden.  
 
   
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för 
förändringsarbete inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment;  
1. Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan, 6. 
Språkcentrum, 7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra 
skolstrukturförändringen i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för 
genomförande sätts till senast höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med rektorer får avgöra när exakt det ska genomföras.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. 
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i 
nya centrum som avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar 
till processen. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens skolgårdars 
upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03 (kommunfullmäktige 
beslutade 2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 2021–2023 för lekmiljö skolgårdar).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-19 att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med rektorerna se över om tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver 
justeras och att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över 
skolstrukturförslaget och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential.  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 förelåg rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan”.  
 
Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 365 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som bjuds in till kommunstyrelsen 
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§ 20 fortsättning 
 
för att informera om skolstrukturförändringen. Därefter skickas förslaget ut till skolorna som 
genomför risk- och konsekvensanalyser. Slutligen genomförs MBL-11 och förhoppningen är att 
bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens 
information till handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
en barnkonsekvens-analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- 
och utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att 
barnens bästa alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommen-
derade checklistan. Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef 
Conny Persson ska träffa tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen 
Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information 
till handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande 
barnkonsekvensanalys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 redogör kulturchef/biträdande 
förvaltningschef Conny Persson för den mer beskrivande barnkonsekvensanalys som föreligger och 
utskottet beslutar att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvens-
analysen och de nya uppdaterade elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars 2021.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 § 35 föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av 
skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av elevströmmarna, vilka förvaltningschef och 
kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De informerar om att tjänstebemanningen är klar 
och att en annons är ute för att rekrytera fler behöriga lärare. Kultur- och utbildningsnämndens 
lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 § 58 informerades om att mer information 
gällande skolstrukturen och klargörande om skolskjutsar ar delgetts via olika kanaler. Vidare 
informerades det om arbetet med trafiksituationen och arbetet med bemanning på de olika skolorna 
för att hålla ihop klasserna på bästa sätt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-05-27 informeras det om att det arbetas mycket kring trafiksituationen, allt 
kommer inte bli klart i tid, vilket beror på att det har saknats personal på plan- och stadsbyggnads-
avdelningen.  Vidare föreslår biträdande förvaltningschef Conny Person att lägga till en stående 
punkt på kultur- och utbildningsnämndens dagordning ”Förskola tillsammans” från och med 
hösten.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 informeras det om att stort arbete med 
trafiksituationer pågår. De nya arbetslagen har träffats digitalt. Kultur- och utbildningsnämnden valde 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-09-02 informeras det om att förvaltning har fått förstärkning som drivit 
trafikfrågan och en försöksverksamhet med skollotsar som följer barn på morgonen för områdena 
Triangel/Bergas och Högalid/Luossavaara.  
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§ 20 fortsättning  
 
Inga trafikljus kommer innan vintern, tydligare än så är meddelat. Skolstart har varit belastande på olika 
håll, alla har jobbat hårt och alla är igång. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 föreligger skrivelse ”Skola tillsammans 
förvaltningschefen informerar” daterad 2021-09-07 ur vilken framgår att arbetet med Skola 
tillsammans inför skolstart ht 21 har förlöpt enligt plan.  
 
Personal och elevgrupper har fördelats enligt förslaget till Skolstruktur med stadieindelning, paralleller, 
likvärdig skola och rätt till utbildning. Personalen har haft ett mödosamt arbete med förberedelser inför 
skolstarten, som har förlöpt gott. Personalen förtjänar att uppmärksammas för detta.  
Skollotsar har arrangerats i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Insatsen 
är uppskattad av vårdnadshavare och elever. Arbetet med att anpassa skolvägar och säkra 
trafiksituationer i närheten av skolorna fortgår men är försenat på grund av svårigheter att upphandla 
entreprenörer för arbete. Senare under hösten kommer en uppföljning avseende måluppfyllelse och 
kostnader för skolstrukturen att sammanställas. De ekonomiska kostnaderna kommer att inrymmas i 
konto för anpassning av verksamheter. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-10-07 § 126 samt kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-21 § 134 förelåg 
skrivelse ”Förslag till avvecklande av stående punkter under rubriken Skola tillsammans” Daterad 2021-
09-22. Alltefter dessa delmoment i ärendet har genomförts har de avslutats under huvudrubriken. En av 
dessa underrubriker är elevhälsa. Ett annat delmoment är benämnt personalrekrytering. Då detta 
återrapporters genom kompetensförsörjningsplanen samt personalavdelningens rekryteringsrapport 
föreslås också detta delmoment betraktas som avslutat och tas bort. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2021-10-07 § 126 att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att besluta 
enligt förvaltningens förslag. Kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-21 § 134 beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag att avsluta delmomentet elevhälsa under stående rubrik Skola tillsammans i 
nämndens dagordning, att avsluta delmomentet personalrekrytering under rubriken Skola 
tillsammans i nämndens dagordning samt att för övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
Vid samråd enligt MBL §11 och §19 har Lärarförbundet yrkat på att förvaltningen behöver göra en 
utvärdering av risk- och konsekvensanalysen som gjordes inför skolstrukturförändringarna och att 
skolpersonal får komma till tals i denna utvärdering. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-12-16, § 171 att föreliggande rapport med beaktande 
till handlingarna samt att en utvärdering av nya skolstrukturen genomförs och redovisas för kultur- 
och utbildningsnämnden vid läsårets 2021/2022 slut och att elevernas åsikter särskilt beaktas.   
 
Vid arbetsutskottet sammanträde 2022-01-20, § 18 informeras det om att vid verksamhetsdialog har 
frågan om säkra skolvägar lyfts. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen med godkännande till 
handlingarna. 
 
Vid samråd enligt MBL §11 och §19 2022-01-31. Lärarförbundet yrkar vid på att en utvärdering görs på 
risk- och konsekvensanalysen som gjordes inför skolstrukturen och att HSO från Lärarförbundet är 
delaktig i utvärderingen. 
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§ 20 fortsättning 
 
 
Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad förvaltningschef om arbetet med utvärderingen är 
påbörjat. En extern part har blivit tillfrågad om att anta uppdraget vilket kan göra att hela 
genomlysningen av skolstrukturen görs av en extern part. Även risk- och konsekvensanalysen ska 
utvärderas tillsammans med Lärarförbundet. Punkten kultursamverkan är påbörjad och kulturskolan 
och biblioteket arbetar med att ta fram underlag. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att   lägga informationen med godkännande till handlingarna,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma 2022-03-24 med en  
  redovisning för vilka delmoment som ligger kvar och kan göras till enskilda ärenden.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C). 
_______
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§ 21 22-023-600 
 
 
Kulturchefen informerar  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet  
 
Tillförordnad förvaltningschef tillika kulturchef Conny Persson informerar om förändringar i 
personalorganisationen.  
Nämndsekreterare går på föräldraledighet och handläggare och chef för skoltransporter kommer att 
vikariera på denna tjänst. Detta medför att en person från skoltransporter går in som tillförordnad chef för 
den verksamheten tills en mer permanent lösning för det chefskapet är klargjort. Kultursekreteraren har 
ansökt om tjänstledigt året ut och handläggare/nämndsekreterare på förvaltningen kommer att vikariera 
som kultursekreterare. 
 
År 2022 kan i närmaste ses som ’ett konstens år’ tillsammans med den stora övergripande stadsflytt 
som sker detta år.  
 
Stora delar av kommunens konstsamling ställs ut i Stadshuset Kristallen samt Aurora kultur och 
kongress. Ett nytt konstverk invigs även under året i Aurora, en akvarell av konstnär Katja Petterson. 
Konstverket ska installeras under juni månad 2022. Utkast för konstplaner gällande stadshuset 
Kristallen och Aurora kultur & kongress har levererats. Förvaltningen har nu i uppdrag att åtgärda 
de konstverk som är i behov av enklare underhåll.  Därefter väntar hängning av utvalda verk. 
 
Skulpturen ’Ett före och ett efter’ av Michael Johansson, färdigställs och installeras på 
Stadshustorget under sommaren 2022.  
 
ArtScape- Ett konstprojekt som sker i samverkan med Stadsliv Kiruna och är i huvudsak stora 
murala konstverk i Kirunas offentliga rum och som hämtar sin inspiration från minnen och historier 
av kommuninvånare. Konstverken kommer även presenteras i en nyproducerad bok och inbegriper 
även workshops med barn och unga. Kultur och utbildningsförvaltningen har, under december 2021, 
mött upp projektägare från Artscape samt Stadsliv Kiruna, och ser goda möjligheter, genom 
stadsomvandlingsmedel, möta upp med en möjlig delfinansiering till projektet.  
 
Konstprojekt ’På Återseende’ -med hänvisning till projektansökan kultur med samma namn.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
_______ 
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§ 22 22-029-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om att det i många verksamheter varit stort 
bortfall både bland personal och elever till följd av covid-19. Ingen reducerad verksamhet i dagsläget men 
det är en utmaning då det i vissa fall är mycket personal borta. Nästa vecka ska nationella prov 
genomföras vilket också är en utmaning då det är upp till 33% frånvaro bland eleverna ute på skolorna.    
 
Frågan gällande upptagningsområden har kommit från en nämndsledamot. Förvaltningen tittar på hur 
nya upptagningsområden kan se ut och ett förlag på nya upptagningsområden att presenteras någon 
gång under hösten.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Kenneth Nilsson (S). 
_______  
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§ 23       22-028-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Annica Henelund informerar om att rekrytering av ny förvaltningschef till kultur- och 
utbildningsförvaltningen pågår. Ny sökning genomförs just nu, då första rundan inte gav resultat.  
 
Conny Persson är kvar som tillförordnad förvaltningschef tills 2022-03-31. 
 
  
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 24 22-024-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ” Delgivning av inkomna handlingar 2021-11-23—2022-01-12” daterad  
2022-01-12. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 25 22-025-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Anmälan av delegationsbeslut 2021‐11‐23—2022-01-12” daterad 2022-01-12. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 26 22-026-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”rapport över anmälningar om kränkande behandling 2021-11-23—2022-01-12” daterad 
2022-01-12. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 27 22-027-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger inget att rapportera varför ärendet utgår.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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LEDAMÖTER
C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

C Annica Henelund Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

C Rune Lans                                        
                                

C Magnus Gustafsson

C Monica Sundberg                          

SJVP Hanna Fredriksson  
S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

S Kenneth Nilsson Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI,
i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S Therese Olofsson  

V Jenny Mäki

SL Lars-Jonas Kemi   

ERSÄTTARE

C Jimmy Johansson                       

C Peter Göransson                          

SJVP Bo Ek    

KD Krister Pounu  

FI Emma Taube   
                                    

S Jan Sydberg
                                    

S Jonas Stålnacke   

S Barbro Olofsson

M Elisabeth Andersson                

SD Susanna Jokinen

KIP Astrid Kuhmunen 

KUN

§ § 171 § 

I

KUN KUNNÄRVARANDE

I = närvarande,      
R = röstberättigad 
ersättare

-

I

I

I

I

I

I

IR

-

-

I

-

-

I

I

-

-

-

I

UTFALL:


	2022-02-03 KUN protokoll
	Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kristallen, Kiruna
	Yrkanden och beslutsgång
	Inget underlag föreligger inför sammanträdet. Controller Rolf Särkimukka meddelar att han och ekonomen arbetar med bokslut 2021 och den ligger nu hos redovisningsavdelningen, prognos att det ska vara klart i slutet av nästa vecka. Per 2022-01-20 redov...
	Budget för 2022 är utlagd i ekonomisystemet och rektorer och chefer kommer nu åt sina poster. Controllern och ekonomen jobbar även parallellt med budgetunderlag för budget 2023–2025.
	Hantering av ärendet
	2022-01-20 beslutade kulturutskottet och arbetsutskottet att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Föreligger ”kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente daterad 2022-01-18.
	Attestreglementet är en kontroll av ekonomiska transaktioner och en del av kommunens internkontroll. Attestreglementet ska tas i nämnden varje år.  Kultur- och utbildningsnämnden/Kultur- och utbildningsförvaltningen har genomfört omfattande organisati...
	Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår
	att  kultur- och utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsnämndens attestreglemente
	daterad 2022-01-18.
	Hanteringen av ärendet
	att  anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag att utöka budgeten för insatsen Trygghet utanför klassrummet till 4 215 820 kr, inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola 2022,
	att  tillsvidaretjänster ska kunna erbjudas vid rekrytering till långsiktiga uppdrag inom insatsen Trygghet utanför klassrummet,
	att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda chefer/rektorer utreda orsakerna till att tjänster inom insatsen Utökad elevhälsa inte tillsätts fullt ut samt ta fram förslag på åtgärder.
	Beskrivning av ärendet
	Föreligger skrivelse ”Stadsbidrag Likvärdig skola 2022 – Förslag till kompletterade beslut” daterad 2022-01-17.
	Anslaget för statsbidraget Likvärdig skola 2022 har ökat. Skolverkets nya beräkningar för tilldelning till Kiruna kommun har därmed ökat med 550 123 kr jämfört med summan på 10 588 697 kr som nämnden fattade beslut utifrån 2021-10 21. Förvaltningen fö...
	Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår
	att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningsförslag att utöka budgeten för insatsen Trygghet utanför klassrummet till 4 215 820 kr, inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola 2022,
	att  kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tillsvidaretjänster ska kunna erbjudas vid rekrytering till långsiktiga uppdrag inom insatsen Trygghet utanför klassrummet,
	att  kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda chefer/rektorer utreda orsakerna till att tjänster inom insatsen Utökad elevhälsa inte tillsätts fullt ut samt ta fram förslag på åtgärder.
	Hantering av ärendet
	Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-10-21 § 125 att anta förvaltningens föreliggande förslag om insatser för Likvärdig skola 2022.
	Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2022-01-20, § 6 att ärendet föredras på kultur- och utbildningsnämnden 2022-02-03.
	§ 7 fortsättning
	Beskrivning av ärendet
	Föreligger ”Handlingsplan och rutiner – För specialkost på förskolan i Kiruna kommun” daterad  2021-12-14.
	Sammanfattningsvis har denna handlingsplan till syfte att säkerställa matsituationen för barn med allergi och intolerans och underlätta arbetet för berörd personal. Handlingsplanen tydliggör ansvarsfördelning men även rutiner ute på avdelningar och kö...
	Dokumentet är framtaget av Måltidschef för förskolan. En översyn av handlingsplanen har sedan gjorts av måltidschefer, rektor i förskolan och förslaget har varit på remiss i kultur- och utbildnings-förvaltningens ledningsgrupp.
	Revidering av ”Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan i Kiruna kommun” ska årligen ske i samband med Måltidsverksamhetens kvalitetsredovisning till Kultur- och utbildningsnämnden.
	Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden
	att  ta beslut om att anta ”Handlingsplan och rutiner för specialkost på förskolan i Kiruna kommun”.
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Remiss SOU 2021:77 från Kris till kraft återstart för kulturen
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Kulturchefen informerar
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Förvaltningschefen informerar
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Ordföranden informerar
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Delgivning av inkomna handlingar
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Anmälan av delegationsbeslut
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Delgivning av klagomål enligt skollagen
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång
	Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden
	Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande och beslutsgång

	2022-02-03 Närvaro- och voteringslista
	KUN


